15

16
8

MANUAL DE MONTAGEM
KIT BOX VIANA
MODELO RETO C/ PERFIL REDONDO E
ROLDANAS APARENTES (F1)
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Puxador: Posicione o Puxador (14) no furo do Vidro
da porta, faça o aperto da peça.

Pela parte de dentro do Box, posicione e ﬁxe o
Batedor inferior (11). Essa peça é ﬁxada sob
pressão no Trilho inferior (1). O Batedor inferior (11)
e o Freio (7) devem ser regulados conforme a
abertura da Porta de mandeira que, quando aberta,
o Puxador (14) da porta não bata no Vidro ﬁxo.

PARA VIDRO
DE 8MM
FIXAÇÃO NA
ALVENARIA

Baixe esse Manual de Instalação acessando o nosso site:

WWW.METANOX.COM.BR
ATENÇÃO
• A MONTAGEM DO KIT DEVE SER EXECUTADA POR UM PROFISSIONAL
QUALIFICADO.

(48) 3257-1855
(48) 9 8816-4249
atendimento@metanox.com.br
Rua Cecília do Rego Almeida, 63, Jardim Eldorado, Palhoça, SC - 88133-560

• O NÍVEL E O PRUMO DEVEM SER EXATOS, EVITANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS
NO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.

MEDIDAS DO VIDRO

11

Siga as instruções para dimensionar os vidros Fixo e da Porta
LARGURA TOTAL

50,8

*MEDIDAS EM MILÍMETROS
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TRILHO = Largura total - 30

FURO TRILHO SUPERIOR =
(Trilho / 2) - 50

LARGURA PORTA =
(Largura total / 2) + 40

VÃO TOTAL

LARGURA FIXO =
(Largura total / 2) - 4

ALTURA PORTA = Vão total - 50
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ALTURA FIXO = Vão total - 50
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ALTURA PORTA = Vão total - 50

ALTURA FIXO = Vão total - 50

VÃO TOTAL
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PINO DE
SEGURANÇA
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Acabamento do trilho: Depois de medir e cortar o
Acabamento do trilho (2), posicione a peça no
Trilho interior (1) e encaixe. Essa peça é ﬁxada sob
pressão, sem a necessidade do uso de parafuso ou
silicone.

Vidro da porta: Retire os Pinos de segurança
usando a chave allen (g). Desenrosque os
parafusos das arruelas das Roldanas (13),
conforme a imagem, posicione-as nos furos do
Vidro da porta, encaixe e aperte os parafusos
utilizando a chave allen (h).
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MEDIDAS DO VIDRO
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Furação e posicionamento dos furos dos vidros

g
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VIDRO FIXO

VIDRO PORTA

Vidro da porta: Passe a porta (vidro+roldanas) p/
dentro da área do box, de maneira que você possa
encaixar as Roldanas (13) no Trilho superior (3) de
dentro p/ fora. Encaixe o Pino de segurança e
aperte c/ a chave allen (g). Encoste a porta na
parede e maque onde será ﬁxado o Perﬁl U (5).

Corte e ajuste o Perﬁl U (5), caso necessário. Faça
as marcações na parede p/ furação, coloque a
bucha (18), posicione o Perﬁl U (5), coloque os
parafusos (16), aperte com a chave philips (a). Use
o silicone p/ ajudar na ﬁxação do Perﬁl. Posicione
também os Armotecedores (10) dentro do Perﬁl U.
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LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS
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PERFIL U VIDRO FIXO = Vão total - 60
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Perﬁl U do vidro ﬁxo: P/dimensionar e cortar (caso
necessário) corretamente o Perﬁl U do vidro ﬁxo
(4), considere a fórmula acima. Posicione o Perﬁl U
do vidro ﬁxo (4) no Trilho inferior (1), conforme o
detalhe, e faça as devidas marcações p/ furação e
ﬁxação na parede.

Fure a parede utilizando a broca (c), coloque a
bucha (18), posicione o Perﬁl U (4), coloque os
parafusos (16) e aperte com a chave philips (a).
Use o silicone p/ ajudar na ﬁxação do Perﬁl U.
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1 - Trilho inferior
2 - Acabamento do trilho
3 - Trilho superior
4 - Perﬁl U do Vidro ﬁxo
5 - Perﬁl U da Porta
6 - Trava do trilho
4
7 - Freio
8 - Luva de ﬁxação
9 - Guia
10 - Amortecedor
11 - Batedor inferior
12 - Suporte do vidro ﬁxo
13 - Roldanas
14 - Puxador
15 - Parafusos do Trilho superior
16 - Parafusos dos Perﬁs U e do
Trilho inferior
17 - Buchas do Trilho superior
18 - Buchas dos Perﬁs U e do Trilho
inferior
19 - Cunha
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COMPONENTES DO KIT
2º
i
3

9

1 - Trilho
inferior (1x)

6 - Trava do
trilho (2x)

11 - Batedor
inferior (1x)

2 - Acabamento
do trilho (1x)

7 - Freio (1x)

12 - Suporte do
vidro ﬁxo (1x)

3 - Trilho
superior (1x)

8 - Luva de
ﬁxação (2x)

4 - Perﬁl U do
Vidro ﬁxo (1x)

9 - Guia (1x)

5 - Perﬁl U da
Porta (1x)

10 - Amortecedor (2x)

1
1

Vidro ﬁxo: Encaixe o Suporte do vidro ﬁxo (12) no
furo do vidro (1º passo). Aperte o parafuso c/ a
chave allen (h). Encaixe o vidro no Trilho inferior (1),
use as cunhas (19) p/ apoiar e nivelar. Encaixe o
Suporte do vidro ﬁxo (12) no furo do Trilho superior
(3), aperte o parafuso c/ a chave allen(i)(2º passo).

X

No ﬁnal do Vidro ﬁxo, posicione a Guia (9). Essa
peça é ﬁxada sob pressão no Trilho inferior (1),
conforme mostra o detalhe da imagem. Use a
Trena para medir do ﬁnal da Guia até a parede (X).
Essa será a medida usada para cortar o Acabamento do Trilho (2).

13 - Roldana (2x)

14 - Puxador (1x)

15 Parafuso
CP philips
4,8x50
(2x)

16 Parafuso
CP philips
3,8x20
(6x)

17 - Bucha
Ø8 (2x)

18 - Bucha
Ø6 (6x)

19 - Cunha (2x)

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM
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Trena

Nível

TRILHO SUPERIOR = Largura total - 30
a

Broca

Chave philips (a)

6

Ø6,5

Vídea 8mm (b)
Vídea 6mm (c)
Aço rápido 6,5mm (d)
Aço rápido 10mm (e)

Arco de serra

*IMPORTANTE!

Chave Allen

Aplicador de silicone

3

FURO SUPORTE =
(Trilho / 2) - 50

Ø10

Furadeira
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Chave 3/32” (f)
Chave 1/8” (g)
Chave 5/32” (h)
Chave 3/16” (i)

VISTA LATERAL

Prumo

MONTAGEM
02

01

Depois de fazer as marcações na parede (lembrando que essas marcações devem ﬁcar perfeitamente alinhadas p/ não comprometer a abertura da
porta), faça o furo usando a broca (b). Coloque as
buchas (17), posicione a Trava do trilho (6) e os
parafusos (15). Aperte com a chave philips (a).

Siga as orientações da imagem p/ fazer o corte e a
furação no Trilho superior (3). Essa furação é p/
ﬁxar o Suporte do vidro ﬁxo (12). Faça o furo em
uma das faces com Ø6,5mm, usando a broca (d), .
Na outra face, na mesma posição, faça o furo com
Ø10mm, usando a broca (e).
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MARCAÇÃO
DO TRILHO
SUPERIOR
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a
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Corte o Trilho inferior (1) c/ a medida da largura
total. Posicione o trilho, faça as furações c/ a broca
(c). Coloque as buchas (18), o trilho (1) e os
parafusos (16). Aperte c/ a chave philips (a). Use o
silicone p/ ajudar na ﬁxação e acabamento. Você
pode usar somente o silicone p/ ﬁxar se preferir.

Use o Prumo p/ marcar a altura onde será ﬁxado o
Trilho superior (3), em um dos lados da parede. O
centro do Trilho superior (3) deve ﬁcar no centro do
Trilho inferior (1) conforme especiﬁcado no detalhe
da imagem. Depois de encontrar o ponto, use o
Nível p/ marcar a outra parede.

Encaixe o Freio (7) no Trilho superior (3) pela
extremidade. Retira a capa plástica preta do pino, e
faça o aperto c/ a chave allen (g). O Freio pode ﬁcar
em qualquer lugar, pois ele será regulado junto com
o vidro posteriormente. Encaixe também as Luvas
de ﬁxação (8), uma em cada lado.

Posicione o Trilho superior (3) concentrico as
Travas do trilho (que já foram ﬁxadas na parede).
Empure as Luvas de ﬁxação (8) em direção a
parede, de maneira que esconda a conexão do
Trilho superior (3) c/ a Trava do trilho (6). Aperte os
parafusos c/ a chave allen (f).

